
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشركة المتحدة الدولية للمواصالت 
 )شركة مساهمة سعودية(  

 
 القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(

 وتقرير مراجع الحسابات المستقل
 

 م 2022يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 
 

 



 

 

 الشركة المتحدة الدولية للمواصالت  
 )شركة مساهمة سعودية(  

 
 القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة  
 م 2022يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

 
 

 الصفحات  الفهرس 
  

 2  – 1 القوائم المالية األولية الموحدة المختصرةتقرير مراجع الحسابات المستقل عن فحص 
  

 3 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة المختصرة
  

 4 قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة
  

 5 قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المختصرة
  

 6 المختصرةقائمة التدفقات النقدية الموحدة 
  

 26  – 7 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 
  

 



 
KPMG Professional Services 

  Zahran Business Center                                            
Prince Sultan Street                                                   
P.O. Box 55078 
Jeddah 21534 
Kingdom of Saudi Arabia  
Commercial Registration No 4030290792 
 
Headquarters in Riyadh                  

 كي بي إم جي لالستشارات المهنية    
 لألعمال مركز زهران 

 شارع األمير سلطان
 55078ص.ب 

 21534جـده 
 المملكة العربية السعودية 

 4030290792سجل تجاري رقم 

 

     الرياضفي المركز الرئيسي 

 

لعالمية  سعودي مدفوع بالكامل، المسماة سابقاً "شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون". وهي عضو غير شريك في الشبكة ا( لاير 25,000,000كي بي إم جي لالستشارات المهنية، شركة مهنية مساهمة مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية. رأس مالها )
 لشركات كي بي إم جي المستقلة والتابعة لـ كي بي إم جي العالمية المحدودة، شركة إنجليزية محدودة بضمان. جميع الحقوق محفوظة. 

  

(  لاير سعودي مدفوع بالكامل، المسماة سابقاً "شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون 25,000,000كي بي إم جي لالستشارات المهنية شركة مهنية مساهمة مقفلة، مسجلة في المملكة العربية السعودية، رأس ماله )    
 شركات كي بي إم جي المستقلة والتابعة لـ كي بي إم جي العالمية المحدودة، شركة انجليزية محدودة بضمان. جميع الحقوق محفوظةقانونيون". و هي عضو غير شريك في الشبكة العالمية ل

 
 . 1010425494السجل التجاري للمركز الرئيسي بالرياض هو 

 

 المالية القوائم فحص عن المستقل الحسابات مراجع تقرير 
 المختصرة الموحدة األولية

 للسادة مساهمي الشركة المتحدة الدولية للمواصالت   

   مقدمة 

م الشركة المتحدة الدولية للمواصالت  2022يونيو  30لقد فحصنا القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة المرفقة في  
 )"الشركة"( وشركاتها التابعة )"المجموعة"( المكونة من:

 

الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في   تيللربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر لفترالقوائم الموحدة المختصرة  •
 م؛ 2022يونيو  30

 م؛ 2022يونيو  30قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة كما في  •

 م؛ 2022يونيو  30قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  •

 م؛ و 2022يونيو  30التدفقات النقدية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  قائمة  •

 اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة. •
 
إن اإلدارة هي المسئولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  

رير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية. إن مسئوليتنا هي إبداء استنتاج عن هذه القوائم  "التق 34
 المالية األولية الموجزة الموحدة استنادا إلى فحصنا. 

   نطاق الفحص 

ً  بالفحص قمنا لقد األولية الُمنفذ من قبل مراجع  ( "فحص المعلومات المالية  2410الفحص ) للمعيار الدولي الرتباطات وفقا
المعتمد للمنشأة"،  المستقل  توجيه  العربية المملكة في الحسابات  من  األولية  المالية  القوائم  فحص  ويتكون  السعودية. 

المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات   المسؤولين عن األمور  استفسارات بشكل أساسي لألشخاص 
حص أقل بشكٍل كبير في نطاقه من المراجعة التي يتم القيام بها طبقا للمعايير الدولية للمراجعة  فحص أخرى. ويعد الف

المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد بأننا سنعلم بجميع األمور الهامة التي  
 ا لن نبدي رأي مراجعة. يمكن التعرف عليها خالل عملية المراجعة. وعليه، فإنن
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 المالية القوائم فحص عن المستقل الحسابات مراجع تقرير 
 المختصرة الموحدة األولية

للسادة مساهمي الشركة المتحدة الدولية للمواصالت )يتبع( 

االستنتاج

30استنادا إلى فحصنا، لم يلفت انتباهنا شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة المرفقة في  
ها التابعة غير معدة، من جميع النواحي الجوهرية، وفقا لمعيار م للشركة المتحدة الدولية للمواصالت وشركات2022يونيو  

 ( "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية. 34المحاسبة الدولي )

كي بي إم جي لالستشارات المهنية

 ________________
 ناصر أحمد الشطيري 

 454رقم الترخيص 

م2022أغسطس  2جدة، في 
 هـ1444محرم  4الموافق 
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 معلومات عن الشركة .1

 
الشركة المتحدة الدولية للمواصالت )"الشركة األم"( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في جدة بالمملكة العربية السعودية، 

 م(.  2007أغسطس    20هـ )الموافق  1428شعبان  7بتاريخ  4030017038بموجب السجل التجاري رقم  
 

ت ومبيعات السيارات المستعملة تحت االسم التجاري "بدجت تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة األم في تأجير واستئجار السيارا
الصادر عن وزارة النقل في المملكة العربية السعودية. تم إدراج    0202000400لتأجير السيارات" وفقًا للترخيص رقم  

 م. 2007سبتمبر  1الشركة األم في السوق المالية السعودية في 
 

 ن التالي: يقع المكتب المسجل للشركة األم في العنوا
 

 طريق الملك عبد العزيز، حي البساتين 6695
 92الوحدة رقم  

 ، 4327-23719جدة 
 المملكة العربية السعودية. 

 
شركة شخص    -كما في تاريخ التقرير، كان لدى الشركة األم شركتان تابعتان، وهما شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة  

سيرفيسز إنديا برايفت ليمتد.)"الشركات التابعة" يشار إليهم مجتمعين مع الشركة األم المشار  واحد وشركة يونترانس إنفوتيك  
 إليها باسم "المجموعة"(. 

 
شركة شخص واحد )"الشركة    -من رأس المال المصدر لشركة الجذور الراسخه للنقليات المحدودة    %100تمتلك الشركة األم  

مسؤولية محدودة تأسست في المملكة العربية السعودية وتعمل في مجال استئجار   التابعة" أو "رحال"(. رحال هي شركة ذات
 وتأجير المركبات والمعدات الثقيلة وتجارة المركبات الثقيلة والمعدات وقطع الغيار وفقا للسجل التجاري. 

 
الزميلة الحالية يونترانس   المتبقية من ملكية الشركة   % 51م، استحوذت الشركة األم على نسبة  2020يناير    26اعتباًرا من  

من حصص الملكية في هذا    %100إنفوتيك سيرفيسز إنديا برايفت ليمتد. على هذا النحو، فإن الشركة األم تمتلك بالكامل  
 الكيان. لذلك، تم توحيدها في هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة.

 
 فيما يلي تفاصيل الشركة الزميلة: 

 
 % رأس المال المحتفظ به لرئيسي النشاط ا االسم 

 يونيو  30  
 م 2022

 ديسمبر 31
 م 2021

    
 % 32.99 %32.99 عقد إيجار تشغيلي لسيارات ترانسليز هولدينج إنديا برايفت ليمتد 

 
 ترانسليز هولدينج إنديا برايفت ليمتد

 
السابقة، وقامت اإلدارة بتخفيض قيمة االستثمار، وظهر بقيمة تكبدت ترانسليز هولدينج إنديا برايفت ليمتد خسائر في السنوات  

 ال شيء.
 

م. يتم  2021ديسمبر    31م أو  2022يونيو    30لم يكن لدى الشركة الزميلة أي مطلوبات محتملة أو التزامات رأسمالية في  
سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل إجراء تعديالت، متى ما لزم ذلك، على القوائم المالية للشركات التابعة لتضبط  

 المجموعة. 
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 أساس اإلعداد  .2

 
 بيان االلتزام  2-1

 
( "التقرير المالي األولي" )"المعيار 34تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي )

واإلصدارات  34 والمعايير  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمد  للمراجعين  "(  السعودية  الهيئة  عن  الصادرة  األخرى 
 والمحاسبين )يشار إليها مجتمعة بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية"(. 

 
المطلوبة في مجموعة كاملة   المعلومات واإلفصاحات  المختصرة جميع  الموحدة  األولية  المالية  القوائم  من  ال تتضمن هذه 

م.  2021ديسمبر    31القوائم المالية الموحدة السنوية. ويجب قراءتها مع القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  
المركز  التغيرات في  لفهم  الهامة  الرغم من ذلك، تم إدراج إيضاحات تفسيرية مختارة لشرح األحداث والمعامالت  وعلى 

لذلك، إن نتائج األعمال للفترة األولية المنتهية في  المالي للمجموعة وأداءها منذ آخ  يونيو    30ر قوائم مالية سنوية. إضافةً 
ديسمبر   31م ال تعتبر بالضرورة مؤشرا على النتائج التي يمكن أن تكون عليها نتائج السنة المالية التي تنتهي في  2022
 م. 2022

 
 أساس القياس  2-2

 
ا  األولية  المالية  القوائم  إعداد  المحاسبي تم  االستحقاق  مبدأ  باستخدام  التاريخية  التكلفة  مبدأ  أساس  على  المختصرة  لموحدة 

 ومفهوم االستمرارية، ما لم يذكر خالف ذلك. 
 

 عملة النشاط والعرض  2-3
 

األم وعملة   للشركة  الرئيسية  العملة  السعودي، وهو  باللاير  المختصرة  الموحدة  األولية  المالية  القوائم  العرض  يتم عرض 
 للمجموعة. تم تقريب جميع المبالغ ألقرب ألف لاير سعودي، ما لم يذكر خالف ذلك. 

 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  2-4

 
التي تؤثر على   التقديرات واالفتراضات  للمجموعة استخدام بعض  المختصرة  الموحدة  المالية األولية  القوائم  يتطلب إعداد 

 ادات، المصروفات، الموجودات والمطلوبات، واإلفصاحات المرفقة عن المطلوبات المحتملة. مبالغ اإلير
 
إن األحكام الهامة التي استخدمتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة وطرق االحتساب والمصادر الرئيسية 

م، باستثناء ما يلي  2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في    للتقديرات هي ذات السياسات التي ُطبقت في القوائم المالية الموحدة
فيما يتعلق باألعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات. إال أنه، وفي ضوء عدم التأكد الحالي، فقد يؤدي أي تغير مستقبلي في 

مطلوبات التي ستتأثر في االفتراضات والتقديرات إلى نتائج قد تتطلب تعديالت جوهرية على القيم الدفترية للموجودات أو ال
الفترات المستقبلية. ونظرا لتطور الوضع سريعا مع حالة عدم التأكد في المستقبل، ستستمر اإلدارة في تقييم التأثير بناًء على 

 (. 16التطورات المستقبلية )انظر أيضا اإليضاح 
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 أساس اإلعداد )يتبع( .2

 
 واالفتراضات المحاسبية الهامة )يتبع(األحكام والتقديرات   2-4

 
 مراجعة العمر اإلنتاجي للممتلكات والمعدات 

 
هذه   تحديد  يتم  االستهالك.  احتساب  لغرض  والمعدات  للممتلكات  المقدرة  اإلنتاجية  األعمار  بتحديد  المجموعة  إدارة  تقوم 

التلف الطبيعي. تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار التقديرات بعد األخذ في االعتبار االستعمال المتوقع لألصل أو  
التقديرات  تختلف عن  اإلنتاجية  األعمار  أن  اإلدارة  ترى  المستقبل متى  في  االستهالك  أعباء  تعديل  ويتم  اإلنتاجية سنويا، 

 السابقة. 
 

ة داخلية لتقييم العمر اإلنتاجي للسيارات  م، أجرت المجموعة مراجعة فني2022يونيو    30أشهر المنتهية في    ستة ال  ةخالل فتر
 والقيم المتبقية. وبناًء عليه، تم تعديل األعمار اإلنتاجية المقدرة للسيارات من قبل المجموعة على النحو التالي: 

 
 31حتى  

 م 2021ديسمبر 
يناير   1اعتبارا من 
 م 2022

 سنوات  
   

 4.23 4 سيارات إيجار
 2.78 2.58 سيارات تأجير 

   
 
نتج عن التغيير في األعمار اإلنتاجية المقدرة انخفاض في مصروفات االستهالك وزيادة في تكلفة مبيعات السيارات. ويبلغ  

. ومن غير  م2022يونيو  30مليون لاير سعودي على تكلفة اإليرادات للفترة المنتهية في  25.07صافي تأثير التعديل 
.في الفترات المستقبلي العملي تحديد أثر التغيير في التقديرات  

 
 السياسات المحاسبية الهامة .3

 
إن الســياســات المحاســبية المطبقة في إعداد القوائم المالية األولية الموحدة المختصــرة تتفق مع تلك المتبعة في إعداد القوائم 

التعديالت والتفسـيرات السـارية  م، باسـتثناء تطبيق 2021ديسـمبر  31المالية السـنوية الموحدة للمجموعة للسـنة المنتهية في  
ــاح 2022يناير  1اعتبارا من  ــير أو 18م كما هو مذكور في اإليضــ . لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفســ

 تعديل صدر ولكن لم يدخل حيز التنفيذ.
 

 الزكاة والضريبة .4
 

  الربط الزكوي والضريبة اك أي تغيير في حالة مليون لاير سعودي. لم يكن هن  5.1بلغت مصروفات الزكاة الضريبة للفترة  
 م، باستثناء ما يلي: 2021ديسمبر  31للشركة األم والشركات التابعة لها من القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 
 الشركة األم 

التزاماتها الزكوية وفقًا لذلك. عالوة  م وسددت 2021ديسمبر  31قدمت الشركة األم إقراراتها الزكوية لجميع السنوات حتى 
م وسددت التزاماتها لضريبة االستقطاع  2022ستقطاع الخاصة بها حتى مايو على ذلك، قدمت الشركة إقرارات ضريبة اال

م، أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( ربطا نهائيا  2021ديسمبر   31وفقًا لذلك. خالل السنة المنتهية في 
م. 2018ديسمبر   31م حتى 2015ديسمبر   31نوات من للس  
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 الزكاة والضريبة )يتبع(  .4

 
 الشركة األم )يتبع(

 
لاير سعودي وقدمت التماسات    1,678,300م بمبلغ  2017م إلى  2015وقامت الشركة بدفع جزء من المبلغ للسنوات من  

 لاير سعودي.  672,254والجمركية بخصوص المبلغ الباقي البالغ  إلى األمانة العامة للجان الزكوية والضريبية 
 

 م، قبلت الهيئة االعتراض ولم تطالب بفروق الزكاة. 2018ديسمبر   31بالنسبة للسنة المنتهية في 
 

  31م و  2019ديسمبر    31م، أصدرت الهيئة مؤخرا ربطا نهائيا للسنتين المنتهيتين في  2021عالوة على ذلك، خالل سنة  
م.  2020لاير سعودي لسنة    254,285م و  2019لاير سعودي عن سنة    117,666م حيث تطالب بفرق قدره  2020بر  ديسم

 م. 2020م و 2019وقامت الشركة بتسوية فروق الزكاة للسنوات 
 

 شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة )رحال( -الشركة التابعة 
م، بموجب اإلقرار الزكوي  2018ديسمبر    31م الذاتي( لجميع السنوات ابتداًء من  قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية )التقيي

  31الموحد.  قبل تقديم إقرارات الزكاة الموحدة، قدمت رحال اإلقرارات الزكوية المنفصلة حتى السنة المالية المنتهية في  
 م. 2017ديسمبر 

 
لم تصدر الهيئة  .  م2016ديسمبر    31ائيًا حتى السنة المنتهية في  أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( ربًطا نه

 م، بموجب إقرار الزكاة المستقل.2017ديسمبر  31حتى اآلن ربطا نهائيا للسنة المنتهية في 
 

 يونيترانس إنفوتيك سيرفيسز إنديا برايفت ليمتد -الشركة التابعة 
م لدى إدارة ضريبة الدخل في الهند، كما تم  2020مارس    31المعلقة حتى  قدمت الشركة التابعة طلبا لتسوية جميع الربوط  

 م. ومع ذلك، ال يزال األمر النهائي من السلطات الضريبية قيد االنتظار.2020سداد ذلك خالل سنة  
 

 فيما يلي مصروفات الزكاة والضرائب للفترة:
 

لفترة الستة أشهر   
 30المنتهية في 

 يونيو 
 م 2022

الستة أشهر  لفترة 
  30المنتهية في 
 يونيو 
 م 2021

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
 )غير مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 3,566 5,113 مصروفات الزكاة خالل الفترة 

 
 فيما يلي حركة مخصص الزكاة للفترة / السنة: 

 
لفترة الستة أشهر   

 30المنتهية في 
 يونيو 
 م 2022

للسنة المنتهية في  
 ديسمبر 31

 م 2021
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
 )مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 8,217 7,932 في بداية الفترة / السنة 
 8,269 5,113 خالل الفترة / السنة المكون 

 (8,554) (6,199) المدفوع خالل الفترة / السنة 
   

 7,932 6,846 في نهاية الفترة / السنة 

 
 
 



 

 الشركة المتحدة الدولية للمواصالت  
 )شركة مساهمة سعودية(  

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة  

 م 2022يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 
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 السهمربحية  .5

 
يتم احتساب ربحية السهم األساسية للفترة بقسمة ربح الفترة العائد إلى مساهمي الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم 
القائمة خالل الفترة. ال ينطبق احتساب األرباح المخفضة للسهم على المجموعة. كما لم يتم عرض احتساب ربحية منفصلة  

 رة نظرا لعدم وجود عمليات متوقفة خالل الفترة. للسهم من العمليات المستم
 

 يتم احتساب ربحية السهم على النحو التالي: 
 

 لفترة الثالثة أشهر 
 م 2022يونيو  30

 لفترة الستة أشهر
  م  2021يونيو  30

 )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( 
 )معدلة(  )معدلة(  
 م 2021 م 2022 م 2021 م 2022 
     

صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة األم  
 117,482 122,752 69,160 62,480 )باأللف لاير سعودي( 

     
متوسط عدد األسهم المرجح لربحية السهم  

 71,167 71,167 71,167 71,167 األساسية والمخفضة )باأللف(

     
 1.65 1.72  0.97 0.88 ربحية السهم )باللاير السعودي(

 
 الممتلكات والمعدات .6

 

 
  

 لفترة الستة أشهر 
 م 2022يونيو  30المنتهية في 

 للسنة المنتهية 
 م 2021ديسمبر  31

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 
 اإلجمالي أخرى  سيارات  اإلجمالي أخرى  سيارات 
ألف لاير   

 سعودي 
ألف لاير  
 سعودي 

ألف لاير  
 سعودي 

ألف لاير   
 سعودي

لاير  ألف 
 سعودي

ألف لاير  
 سعودي

        
 1,348,124 128,678 1,219,446  1,531,121 143,183 1,387,938 بداية الفترة صافي القيمة الدفترية 

 652,438 22,237 630,201  395,929 1,018 394,911 إضافات خالل الفترة / السنة 
نقل سيارات إلى المخزون خالل 

 (255,190) -- (255,190)  (94,730) -- (94,730) الفترة / السنة 
 (1,108) (1,108) --  -- -- -- المشطوب خالل الفترة / السنة 
 (213,143) (6,624) (206,519)  (99,378) (2,931) (96,447) استهالك محمل للفترة / للسنة

        
 1,531,121 143,183 1,387,938  1,732,942 141,270 1,591,672 نهاية الفترةصافي القيمة الدفترية 



 

 الشركة المتحدة الدولية للمواصالت  
 )شركة مساهمة سعودية(  

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة  

 م 2022يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 
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 موجودات حق االستخدام وعقود اإليجار     .7

 
 30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

 م 2022يونيو 
 للسنة المنتهية

 م 2021ديسمبر  31
 )مراجعة( )غير مراجعة( 
موجودات حق  

 استخدام
مطلوبات عقود 

 إيجار 
موجودات حق 

 استخدام 
مطلوبات عقود  

 إيجار
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 
     

 24,190 26,443 25,513 28,272 بداية الفترةأرصدة 
 15,913 15,913 59,033 59,033 إضافات تمت خالل الفترة / السنة
 (3,767) (3,580) (67) (46) عقود منتهية خالل الفترة / السنة 

 -- (10,504) -- (7,094) / السنة استهالك محمل للفترة
 1,685 -- 2,586 -- مصروف الفائدة

 (12,508) -- (16,665) --   المدفوعات اإلجمالية
 (10,823) -- (14,079) -- الجزء الرئيسي من المدفوعات 

     
 25,513 28,272 70,400 80,165 نهاية الفترةأرصدة 

 
 المالرأس  .8

 
ديسمبر   31مليون لاير سعودي )   711.67م، بلغ رأس مال المجموعة المصرح به والمصدر والمدفوع  2022يونيو    30في  

مليون( مدفوعة    71.167م:  2021ديسمبر    31)  سهممليون    71.167مليون لاير سعودي( يتكون من    711.67م: 2021
 لاير سعودي. 10بالكامل، قيمة كل منها 

 
مليون لاير سعودي    92.52م، اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية نهائية بمبلغ  2022مارس    30في  في اجتماعه المنعقد  

بتاريخ   العادية  العامة  الجمعية  الموافقة عليها في اجتماع  للسهم    1.30م )بواقع  2022مايو    17والتي تمت  لاير سعودي 
 م. 2021ديسمبر  31الواحد( للسنة المنتهية في 

 
 ةالقروض البنكي .9

 
لفترة الستة أشهر   

 30المنتهية في 
 يونيو 
 م 2022

للسنة المنتهية في  
 ديسمبر 31

 م 2021
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
 )مراجعة( )غير مراجعة( 

 اتفاقيات التورق 
 

  

 3,333 -- بداية الفترةرصيد 
 -- 175,000 المسحوب خالل الفترة

 (3,333) (6,489) المدفوع خالل الفترة 
 -- 168,511 نهاية الفترةرصيد 

   
 -- 168,511 مجمل الديون

 -- (122,955) يخصم: الجزء المتداول 
 -- 45,556 الجزء غير المتداول

 
تتكون القروض المصرفية للمجموعة من ديون بنكية طويلة األجل بموجب منتج تمويل إسالمي )اتفاقيات تورق( مع بنوك  

المملكة العربية السعودية. ويحمل هذا الدين رسوم تمويل بمعدالت السوق السائدة وقت إبرام عقود الدين. وهذه  تجارية في  
القروض مضمونة من خالل سندات ألمر تحت الطلب. تتضمن اتفاقيات القرض تعهدات، والتي تتطلب، من بين شروط  

القروض المعينة. وتسدد  المالية  النسب  الحفاظ على بعض  أقساط شهرية متغيرة وآخر قسط مستحق    أخرى،  البنكية على 
 م. 2023ديسمبر  17السداد في  



 

 الشركة المتحدة الدولية للمواصالت  
 )شركة مساهمة سعودية(  

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة  

 م 2022يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 
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 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة  .10

 
ت العالقة  . تمثل الجهات ذا24بة الدولي  خالل السير االعتيادي لألعمال، دخلت المجموعة في معامالت مع الكيانات األخرى التي تقع ضمن تعريف الطرف ذي العالقة في معيار المحاس 

لمعامالت مع األطراف ذات العالقة بشروط تعاقدية  المساهمين الرئيسين وموظفي اإلدارة العليا في المجموعة والكيانات التي تمارس على هذه الجهات سيطرة مشتركة أو نفوذا جوهريا. وتتم ا
 معتمدة. وال توجد أرصدة قائمة كما في تاريخ التقرير.

 
 مة والمبالغ المتعلقة بها: فيما يلي المعامالت الها (أ

 

 

 مبالغ المعامالت   

 لفترة الستة أشهر المنتهية  لفترة الثالثة أشهر المنتهية طبيعة المعامالت طبيعة العالقة الطرف ذو العالقة 
يونيو   30   

 م 2022
يونيو  30

 م 2021
يونيو   30

 م 2022
يونيو  30

 م 2021
ألف لاير     

 سعودي 
ألف لاير  
 سعودي

لاير  ألف 
 سعودي 

ألف لاير  
 سعودي

 )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة(   
       

القيمة  طرف ذو عالقة آخر  مكتب باسم العالم للمحاماة ضريبة  تشمل  مهنية  خدمات 
 1,380 -- -- -- المضافة )رسوم االحتفاظ( 

       
 5,072 6,511 2,620 3,252 األجلمنافع قصيرة  موظفون  موظفي اإلدارة العليا

 357 446 196 223 منافع طويلة األجل  
       

 1,156 1,500 601 749 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  مجلس اإلدارة مجلس اإلدارة  



 

 الشركة المتحدة الدولية للمواصالت  
 )شركة مساهمة سعودية(  

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة  

 م 2022يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 
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 االرتباطات وااللتزامات المحتملة .11

 
م، لدى المجموعة خطابات ضمان 2022يونيو    30، في  4المفصح عنها في اإليضاح  باإلضافة إلى االرتباطات المحتملة  

مليون لاير سعودي( صادرة عن البنوك في المملكة    21.8م:  2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  20.53مستحقة بمبلغ  
 العربية السعودية نيابة عن المجموعة في سياق األعمال العادية. 

 
 المعلومات القطاعية   .12

 
لدى المجموعة ثالث قطاعات مقرر عنها، كما هو موضح أدناه، وهي تمثل وحدات األعمال االستراتيجية للمجموعة. وتقدم 
تسويقية مختلفة.  استراتيجيات  تتطلب  وتدار بشكل منفصل ألنها  منتجات وخدمات مختلفة،  األعمال االستراتيجية  وحدات 

اإلدارة   المجموعة واليراقب رئيس مجلس  التنفيذي  و رئيس  المالي  رئيس  العمليات والمدير  الشركة ومدير  ومدير شؤون 
يمثلون  األداء. وهم مجتمعين  وتقييم  الموارد  بشأن تخصيص  القرارات  اتخاذ  المجموعة بغرض  نتائج عمليات  للمجموعة 

 صناع القرار التشغيلي الرئيسيين للمجموعة. 
 

ع القرارات التشغيلية الرئيسيين للمجموعة بمراجعة التقارير اإلدارية  لكل وحدة من وحدات األعمال االستراتيجية، يقوم صنا
 الداخلية على أساس ربع سنوي على األقل. يوضح الملخص التالي العمليات في كل قطاع من قطاعات المجموعة: 

 
 يمثل السيارات المؤجرة للعمالء بموجب ترتيبات تأجير متوسطة إلى طويلة األجل  -قطاع التأجير  •
 يمثل السيارات المؤجرة للعمالء بموجب ترتيبات تأجير قصيرة األجل -التأجير  قطاع •
تمثل المخزون والموجودات والمطلوبات األخرى واإليرادات والمصروفات ذات الصلة للبنود غير المصنفة    -أخرى   •

 ضمن قطاعات التأجير اإليجار.
 

 لمذكورة أعاله. لم يتم تجميع أي قطاعات تشغيلية لتشكيل قطاعات التشغيل ا
 

بعينه   لقطاع  لبنود منسوبه مباشرة  الرئيسيين والمتضمنة  التشغيلية  القرارات  المبلغة عنها لصناع  القطاعات  نتائج  تتضمن 
 وكذلك تلك التي يمكن توزيعها على أساس معقول.

 
المعلومات المتعلقة بنتائج كل التقارير القطاعية متضمنه أدناه. يتم قياس األداء على أساس إيرادات القطاع، كما هو وارد في 
بين   إيرادات  أي  يتم اإلبالغ عن  الرئيسيين. ولم  التشغيلية  القرارات  تتم مراجعتها من صناع  التي  الداخلية  اإلدارة  تقارير 

 القطاعات خالل الفترة. 
 

 يونيو:  30مثل الجدول التالي المعلومات القطاعية للفترة المنتهية في ي
 

 

   لفترة الستة أشهر المنتهية   
 اإلجمالي أخرى  تأجير  إيجار  التفاصيل 

يونيو   30 
 م 2022

يونيو  30
 م 2021

يونيو   30
 م 2022

يونيو  30
 م 2021

يونيو   30
 م 2022

يونيو  30
 م 2021

يونيو   30
 م 2022

يونيو  30
 م 2021

 )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( 
 )معدلة(  )معدلة(  )معدلة(  )معدلة(  

  
ألف لاير  
 سعودي 

ألف لاير  
 سعودي

ألف لاير  
 سعودي 

ألف لاير  
 سعودي

ألف لاير  
 سعودي 

ألف لاير  
 سعودي

ألف لاير  
 سعودي 

ألف لاير  
 سعودي

عمالء   -إيرادات 
 469,404 479,545 155,153 125,929 84,025 114,952 230,226 238,664 خارجيين

استهالك السيارات 
حسب المقرر  -

 (173,481) -- -- -- (63,755) -- (109,726) -- عنه سابقا
 75,994 -- -- -- 37,683 -- 38,311 -- تأثير التعديالت 

 (97,487) (96,447) -- -- (26,072) (26,165) (71,415) (70,282) استهالك السيارات

         

 371,917 383,098 155,153 125,929 57,953 88,787 158,811 168,382 ربح قطاعي  



 

 الشركة المتحدة الدولية للمواصالت  
 )شركة مساهمة سعودية(  

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة  

 م 2022يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 
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 إيرادات / )مصروفات( غير مخصصة:

 
 يونيو  30

 م 2022
 يونيو  30

 م 2021
 )غير مراجعة( )غير مراجعة( 
 )معدلة(  
   

 (206,866) (204,651) تكلفة اإليرادات
 9,725 12,009 بالصافي  -إيرادات أخرى 

 (24,821) (23,737) مصروفات بيع وتسويق 
 (24,258) (32,458) مصروفات عمومية وإدارية 

 (3,798) (3,250) خسارة االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية 

 (851) (3,146) صافي -تكاليف تمويلية 

   

 121,048 127,865 صافي الربح قبل الزكاة والضريبة

 
 فيما يلي تفاصيل موجودات ومطلوبات القطاع:

 

 
 العادلة للموجودات والمطلوبات القيمة  .13

 
القيمة العادلة هي الثمن الذي يمكن استالمه عند بيع أصل أو دفعه عند نقل التزام في التعامالت االعتيادية بين األطراف 
المشاركة في السوق عند تاريخ القياس. ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل المطلوبات  

 تحدث إما:
 

 في السوق الرئيسية لألصل أو المطلوبات؛ أو   •

 في أفضل سوق مناسبة لألصل أو االلتزام في غياب سوق رئيسية.   •
 

 يجب أن تكون السوق الرئيسية أو السوق األجدى متاحة أمام المجموعة.  
 

التي   االفتراضات  باستخدام  االلتزام  أو  العادلة لألصل  القيمة  قياس  السوق حال تسعير يتم  العاملة في  تستخدمها األطراف 
األصل أو االلتزام، على افتراض أن هذه األطراف تسعى لتحقيق أكبر منفعة اقتصادية لها. يأخذ قياس القيمة العادلة لألصل  

منه أو بيعه  غير المالي في الحسبان قدرة أطراف السوق على توليد منافع اقتصادية باستخدام األصل فيما يحقق أفضل منفعة
 إلى طرف آخر من أطراف السوق الستخدامه من أجل تحقيق أفضل منفعة منه.

 
 

  غير مخصصة مخصصة التفاصيل 
 اإلجمالي أخرى  تأجير  إيجار  

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي  
     مراجعة(م )غير 2022يونيو  30

 2,165,783 574,111 460,227 1,131,445 موجودات قطاعية
 537,110 537,110 -- -- مطلوبات قطاعية

     
     م )مراجعة( 2021ديسمبر  31

     
 1,884,263 496,325 377,566 1,010,372 موجودات قطاعية
 285,814 285,814 -- -- مطلوبات قطاعية



 

 الشركة المتحدة الدولية للمواصالت  
 )شركة مساهمة سعودية(  

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة  

 م 2022يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

16 

 
 )يتبع(  القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات .13

 
يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس القيمة العادلة لها أو اإلفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل  

 الهرمي للقيمة العادلة، كما هو موضح على النحو التالي، بناًء على أدنى مستوى دخل مهم لقياس القيمة العادلة ككل:  
 
 )بدون تعديل( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة األسعار المتداولة   - 1المستوى  •
أساليب التقييم التي يكون فيها الحد األدنى من المدخالت الجوهرية ملحوظا بصورة مباشرة أو غير مباشرة    -  2المستوى   •

 لقياس القيمة العادلة  
 هرية غير ملحوظا لقياس القيمة العادلة. أساليب التقييم التي يكون فيها الحد األدنى من المدخالت الجو - 3المستوى  •

 
للقيمة   الهرمي  التسلسل  التزام تقع في مستويات مختلفة من  العادلة ألصل أو  القيمة  لقياس  المستخدمة  المدخالت  إذا كانت 
 ً   العادلة، فإنه يتم تصنيف القياس بالكامل ضمن نفس مستوى التسلسل الهرمي كأقل مستوى للمدخالت الذي يعتبر جوهريا

 للقياس ككل.
 

 تثبت المجموعة التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي حدث فيها التغيير.  
 

 ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية اختالفا جوهريا عن قيمها الدفترية. 
 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
ألف لاير   م )غير مراجعة(2022يونيو  30

 سعودي 
ألف لاير  

 سعودي 
ألف لاير  
 سعودي 

ألف لاير  
 سعودي 

الشامل   الدخل  العادلة من خالل  بالقيمة  استثمارات 
 اآلخر

    

 15,000 15,000 --  --  استثمار  -
     

     م )مراجعة( 2021ديسمبر  31
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  

     اآلخر
 15,000 15,000 --  --  استثمار  -

 
م وللسنة المنتهية 2022يونيو    30لم يكن هناك تحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة خالل الفترة المنتهية في  

 م. باإلضافة إلى ذلك، لم تكن هناك تغييرات في أساليب التقييم.2021ديسمبر  31في 
 

التالي القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، وال يشمل معلومات القيمة العادلة  يوضح الجدول  
 للموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقريبية معقولة للقيمة العادلة. 

 
 القيمة الدفترية م )غير مراجعة(2022يونيو  30

 
 
 

 الوصف:

 
 

 التكلفة المطفأة 

القيمة العادلة 
من خالل 

أو  الربح
 الخسارة 

القيمة العادلة من 
خالل الدخل  
 الشامل اآلخر

 
 
 

 اإلجمالي
     
ألف لاير   

 سعودي 
ألف لاير  
 سعودي 

ألف لاير   ألف لاير سعودي
      سعودي 

     موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة 

 191,397 -- -- 191,397 ذمم مدينة تجارية  
 7,878 -- -- 7,878 ذمم مدينة أخرى 

 21,528 -- -- 21,528 النقد وما في حكمه
     
     

     المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 

 168,511 -- -- 168,511 قروض بنكية 

 54,140 -- -- 54,140 ذمم دائنة تجارية 

 167,152 -- -- 167,152 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
 70,400 -- -- 70,400 مطلوبات عقود اإليجار 

 



 

 الشركة المتحدة الدولية للمواصالت  
 )شركة مساهمة سعودية(  

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة  

 م 2022يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

17 

 
 والمطلوبات )يتبع( القيمة العادلة للموجودات  .31

 

 القيمة الدفترية  م )مراجعة( 2021ديسمبر  31

 
 
 

 الوصف: 

 
 

 التكلفة المطفأة

القيمة العادلة  
من خالل  
الربح أو  
 الخسارة

القيمة العادلة من  
خالل الدخل  
 الشامل اآلخر 

 
 
 

 اإلجمالي
     
ألف لاير   

 سعودي
ألف لاير  
 سعودي

ألف لاير   ألف لاير سعودي 
      سعودي

     موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة  

 161,149 -- -- 161,149 ذمم مدينة تجارية  

 1,602 -- -- 1,602 ذمم مدينة أخرى 
 104,868 -- -- 104,868 النقد وما في حكمه

     
     

     مطلوبات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة  

 56,273 -- -- 56,273 ذمم دائنة تجارية 

 133,112 -- -- 133,112 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 25,513 -- -- 25,513 مطلوبات عقود اإليجار 
 

 إدارة رأس المال .14
 

المصــدر واالحتياطي النظامي واألرباح المبقاة العائدة ألغراض إدارة رأس مال المجموعة، يشــمل رأس المال رأس المال 
 إلى مالكي األسهم في الشركة األم. الهدف األساسي من إدارة رأس مال الشركة هو زيادة قيمة عوائد المساهمين.

 
التعهدات المالية.  تدير المجموعة هيكل رأس المال وتقوم بتعديله على ضـوء المتغيرات في الظروف االقتصـادية ومتطلبات 

وللمحافظة على رأس المال وتعديله يمكن أن تقوم المجموعة بتعديل دفعة توزيعات األرباح للمســـاهمين وإعادة رأس المال 
ــافي الدين   ــبة المديونية وهو ص ــتخدام نس ــهم جديدة. تقوم المجموعة بمراقبة راس المال باس ــدار أس ــاهمين أو إص إلى المس

 لمال.مقسوما على إجمالي راس ا
 

 

 يونيو  30 
 م 2022

 ديسمبر 31
 م 2021

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
 )مراجعة( )غير مراجعة( 

   إجمالي المطلوبات 
 285,814 537,110 النقد وما في حكمه  

 (104,868) (21,528) صافي الدين  
 515,582 180,946 
   

 711,667 711,667 رأس المال 
 224,429 224,429 احتياطي نظامي 

 662,516 692,740 أرباح مبقاة  
 1,598,612 1,628,836 حقوق الملكية  

   

 0.11 0.32 نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية



 

 الشركة المتحدة الدولية للمواصالت  
 )شركة مساهمة سعودية(  

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة  

 م 2022يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

18 

 
 إدارة المخاطر المالية  .15

 
ــية للمجموعة الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى والقروض  ــمل المطلوبات المالية الرئيسـ البنكية. يتمثل الهدف تشـ

الرئيـسي من هذه المطلوبات المالية في تمويل عمليات المجموعة وتوفير ـضمانات لدعم عملياتها. تـشتمل الموجودات المالية 
 الرئيسية للمجموعة على ذمم مدينة تجارية وأخرى ونقد وما في حكمه.

 
مخاطر الســوق )بما في ذلك مخاطر أســعار الفائدة، إن أنشــطة المجموعة تعرضــها لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية:  

ــيولة. يركز برنامج إدارة المخاطر الخاص بالمجموعة   ــعار( ومخاطر االئتمان ومخاطر الس مخاطر العمالت ومخاطر األس
رات على إدارة الســيولة القوية ومراقبة متغيرات الســوق المتنوعة ذات الصــلة، وبالتالي الســعي باســتمرار إلى تقليص التأثي

 العكسية المحتملة على األداء المالي للمجموعة.
 

وتتولى اإلدارة العليا إدارة المخاطر وفقا للســـياســـات المعتمدة من مجلس اإلدارة. تقوم اإلدارة العليا بتحديد وتقييم والتحوط 
ي مخاطر االئتمان، مخاطر ضد المخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع الوحدات التشغيلية للمجموعة. إن أهم أنواع المخاطر ه

 العمالت ومخاطر القيمة العادلة.
 

ــراف عليه. إن اإلدارة التنفيذية  ــيس إطار المخاطر في المجموعة واإلشــ ــؤولية عن تأســ يتحمل مجلس اإلدارة كامل المســ
ي تغييرات  مســـؤولة عن تطوير ومراقبة ســـياســـات إدارة المخاطر في المجموعة. يجتمع الفريق بانتظام ويتم اإلبالغ عن أ

 ومشكالت االلتزام بالمعايير إلى مجلس اإلدارة من خالل لجنة المراجعة.
 

تتم مراجعة نظم إدارة المخاطر بشــكل منتظم من قبل فريق اإلدارة التنفيذية لتعكس التغيرات في ظروف الســوق وأنشــطة 
ــبطة وبناءة يتفهم  المجموعة. تهدف المجموعة، من خالل معايير وإجراءات التدريب واإلدارة، إلى ت طوير بيئة رقابة منضــ

 فيها جميع الموظفين أدوارهم والتزاماتهم.
 

ــات وإجراءات المجموعة في إدارة المخاطر، وتراجع مدي كفاية إطار إدارة  ــياســ تراقب لجنة المراجعة التزام اإلدارة بســ
 المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تتعرض لها المجموعة.

 
لية المدرجة في قائمة المركز المالي على النقد وما في حكمه والذمم المدينة والذمم المدينة األخرى  تشتمل األدوات الما

 والمطلوبات المستحقة والمتداولة األخرى ومطلوبات اإليجار والذمم الدائنة التجارية والقروض البنكية.
 

 مخاطر السوق
 

مخاطر السوق هي تعرض القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية للتذبذب نتيجة التغير في أسعار السوق.  
 تتمثل مخاطر السوق في نوعين من المخاطر:  

 

 مخاطر صرف العمالت األجنبية،  •

 مخاطر أسعار العموالت )الفوائد( •
 

وعة على تقلبات السوق المالية ويحاول التقليل من التأثيرات السلبية المحتملة على  يركز برنامج إدارة المخاطر الكلية للمجم
 األداء المالي للشركة. 

  



 

 الشركة المتحدة الدولية للمواصالت  
 )شركة مساهمة سعودية(  

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة  

 م 2022يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

19 

 
 إدارة المخاطر المالية )يتبع(  .51

 
 مخاطر أسعار الفائدة (أ

 
السوق على المركز مخاطر أسعار الفائدة هي التعّرض لمخاطر متنوعة بتأثير التغيرات في أسعار الفائدة السائدة في  

المالي والتدفقات النقدية للمجموعة. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر أسعار الفائدة عن طريق المراقبة المنتظمة ألسعار 
 الفائدة ألدواتها المالية المحملة بفائدة.

 
 في تاريخ التقرير، كانت جميع القروض بسعر فائدة ثابت وال توجد حساسية لمعدل الربح للسنة. 

 
 خاطر العمالت األجنبيةم ( ب

 
مخاطر العمالت هي المخاطر المتمثلة في احتمالية تذبذب قيمة أداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت  

األجنبية. عملة النشاط والتقرير للمجموعة هي اللاير السعودي. وتتم معامالت المجموعة بشكل أساسي باللاير السعودي.  
ذبذبات في أسعار صرف العمالت وتعتقد أن هذه مخاطر العمالت ليست ذات أهمية. معظم التعرض تراقب اإلدارة الت

السعودي مربوط بسعر صرف   بالدوالر األمريكي، واللاير  لذلك   1لاير سعودي:    3.75للمخاطر  أمريكي،  دوالر 
المقومة   المالية  األدوات  أجنبية جوهرية من  السعودي والدوالر  فالمجموعة ال تتعرض ألي مخاطر عمالت  باللاير 

األمريكي. ومع ذلك، لدى المجموعة استثمارات في شركات زميلة أجنبية تتعرض موجوداتها الصافية لمخاطر ترجمة  
الروبية   مقابل  المحلية  العمالت  بين  الصرف  سعر  بتحركات  أساسي  بشكل  التعرضات  هذه  تتعلق  حاليا،  العمالت. 

ه المجموعة  إدارة  وتراقب  الموحدة الهندية.  األولية  المالية  القوائم  على  تأثيرها  بإدارة  تقوم  وبالتالي  التقلبات  ذه 
 المختصرة.

 
 مخاطر األسعار األخرى 

 
التغيرات ناتجة عن   السوق، سواء كانت هذه  التغيرات في أسعار  أداة مالية للتغير نتيجة  المخاطر في تعرض قيمة  تتمثل 
عوامل خاصة بكل أداة مالية على حدة أو على مصدرها أو نتيجة عوامل تؤثر على جميع األدوات المالية المتاجر بها في  

 حيث ال يوجد استثمار للمجموعة في أسهم أو سلع.  السوق. ال تتأثر المجموعة بمخاطر األسعار 
 

 مخاطر االئتمان
 
مخاطر االئتمان تتمثل في عدم مقدرة طرف ما في أداة استثمارية على الوفاء بالتزاماته مما سيتسبب في خسائر مالية للطرف  

 البنوك.اآلخر. تتعرض الشركة لمخاطر تتعلق بالذمم المدينة التجارية واألخرى والنقد لدى  
 

 مخاطر التركز
 

ليس لدى المجموعة تركيز جوهري لمخاطر االئتمان. تنشأ مخاطر التركيز عندما ينخرط عدد من األطراف ألنشطة متشابهة 
في نفس المنطقة الجغرافية أو يكون لها سمات اقتصادية من شأنها أن تؤدي إلى إخفاقها في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية. لتقليل 

لمخاطر االئتمان، قامت المجموعة بتطوير عملية الموافقة الرسمية عند تطبيق حدود االئتمان على عمالئها. كما تقوم    التعرض
 اإلدارة بمراقبة مستمرة لمخاطر االئتمان تجاه العمالء وتقوم بعمل مخصص مقابل األرصدة التي تعتبر مشكوك في تحصيلها. 
 

نظام لتحديد حدود ائتمان لعمالئها بناء على تقييم موسع على أساس بيانات العميل  للتخفيف من هذه المخاطر، لدى المجموعة
 وتاريخه في االلتزام بالدفعات.  

  



 

 الشركة المتحدة الدولية للمواصالت  
 )شركة مساهمة سعودية(  

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة  

 م 2022يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

20 

 
 إدارة المخاطر المالية )يتبع(  .51

 
 مخاطر االئتمان )يتبع( 

 
والنوعية فيما يتعلق بالمخاطر المالية واألعمال  يتم تقييم الجدارة االئتمانية لألطراف المقابلة بناًء على تحليل البيانات الكمية  

 التجارية، باإلضافة إلى مراجعة أي معلومات ذات صلة باألطراف اآلخرة والسوق. 
 

 فيما يلي بيان ألقصى إجمالي لمخاطر االئتمان التي تتعرض لها المجموعة في تاريخ التقرير:

 
البنوك، فإن تعرض  فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة عن الموجودات المالية للمجموعة، بما في ذلك األرصدة والنقد لدى  

القيمة  للتعرض يعادل  الحد األقصى  بأن  التعامل معها، علما  يتم  التي  الجهات  لمخاطر االئتمان ناشئ عن تعثر  المجموعة 
البنوك غير   يتعلق بأرصدة  فيما  بأن مخاطر االئتمان  اإلدارة  تعتقد  المالي.  المركز  قائمة  الدفترية كما هو مفصح عنها في 

 صدة النقدية محتفظ بها لدى بنوك ذات سمعة جيدة في المملكة العربية السعودية. جوهرية حيث أن األر
 

 الذمم المدينة التجارية 
 

يتم إدارة مخاطر ائتمان العمالء من قبل كل وحدة أعمال وفقًا لسياسة المجموعة وإجراءاتها وضوابطها المتعلقة بإدارة مخاطر 
الجدارة االئتمانية للعميل بناء على بطاقة تصنيف ائتماني ويتم تحديد حدود االئتمان الفردي وفقا  االئتمان للعمالء. يتم تقييم  

 (. %18م: 2021ديسمبر   31م )2022يونيو  30من الذمم المدينة المستحقة في  %17لهذا التقييم. يمثل أكبر خمس عمالء 
 

الذمم المدينة التجارية. تقوم المجموعة بتطبيق المنهج  تظهر الذمم المدينة بالصافي بعد خصم مخصص االنخفاض في قيمة  
لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تستخدم مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة   9المبسط للمعيار الدولي للتقرير المالي 

ع الذمم المدينة التجارية في مخاطر على مدى العمر لجميع الذمم المدينة التجارية. لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، تم تجمي
منخفضة ومخاطر معتدلة ومشكوك في تحصيلها وخسائر بناًء على الخصائص المشتركة لمخاطر االئتمان وعدد أيام تجاوز 
االستحقاق. يتم تعديل معدالت الخسارة التاريخية لتعكس المعلومات الحالية واآلجلة عن عوامل االقتصاد الكلي)مثل توقعات  

لي الناتج القومي وآفاق الصناعة( التي تؤثر على قدرة العمالء على تسوية الذمم المدينة. يعكس االحتساب النتائج المرجحة  إجما
لالحتمال والقيمة الزمنية للنقود والمعلومات المعقولة والداعمة المتوفرة في تاريخ التقرير عن األحداث الماضية والظروف  

 صادية المستقبلية.الحالية وتوقعات الظروف االقت 
 

 يوفر الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية. 
 

 

معدل المتوسط 
المرجح 
 للخسارة 

القيمة  مجمل 
 الدفترية 

مخصص خسارة  
االنخفاض في  

 القيمة

    م )غير مراجعة(2022يونيو  30
 4,000 165,955 %2.41 منخفضةمخاطر 

 3,398 20,831 %16.31 مخاطر معتدلة
 18,829 30,837 %61.06 مشكوك فيه 

 10,908 10,908 %100 خسارة

  228,531 (37,134) 

 
 

 يونيو  30 
 م 2022

 ديسمبر 31
 م 2021

 ألف لاير سعودي  سعوديألف لاير  
 )مراجعة( )غير مراجعة( 

   الموجودات المالية
 195,033 228,531 ذمم مدينة تجارية

 103,079 20,006 نقد لدى البنوك

 248,537 298,112 



 

 الشركة المتحدة الدولية للمواصالت  
 )شركة مساهمة سعودية(  

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة  

 م 2022يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

21 

 
 إدارة المخاطر المالية )يتبع(  .51

 
 مخاطر االئتمان )يتبع(

 
 الذمم المدينة التجارية )يتبع( 

 

 

معدل المتوسط 
المرجح  
 مجمل القيمة الدفترية  للخسارة

مخصص خسارة 
االنخفاض في 

 القيمة

    م )مراجعة( 2021ديسمبر  31
 2,074 87,152 %2.38 مخاطر منخفضة

 6,901 73,155 %9.43 مخاطر معتدلة
 17,680 27,497 %64.30 مشكوك فيه 

 7,229 7,229 %100 خسارة

  195,033 (33,884) 

 
 لم يكن هناك مستحقات متجاوزة لالستحقاق أو منخفضة القيمة من أطراف ذات عالقة.

 
 مخاطر السيولة

 
مخاطر السيولة تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر مواجهة المجموعة لصعوبة عند الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بمطلوباتها 

نقدا أو من خالل موجودات مالية أخرى. قد تنشأ مخاطر السيولة نتيجة عدم القدرة  المالية التي تتم تسويتها عن طريق السداد  
على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. يتمثل نهج المجموعة في إدارة السيولة في ضمان أنها سيكون 

ها، تحت الظروف العادية واالضطرارية، دون تكبد لديها دائما، قدر اإلمكان، السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاق
خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة المجموعة. كما تقوم المجموعة بمراقبة مستوىات التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة  

 تجارية وأخرى. على الذمم المدينة التجارية واألخرى جنبا إلى جنب مع التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة من ذمم دائنة 
 

 يلخص الجدول التالي تاريخ االستحقاق للمطلوبات المالية للمجموعة استنادا إلى المدفوعات التعاقدية غير المخصومة:
 

  

 
 التدفقات النقدية التعاقدية

 سنة وأقل القيمة الدفترية المطلوبات المالية غير المشتقة
سنة  أكثر من 
 اإلجمالي واحدة 

 م )غير مراجعة(2022يونيو  30
ألف لاير  
 سعودي 

ألف لاير  
 سعودي 

ألف لاير  
 سعودي 

ألف لاير  
 سعودي 

     
 173,874 46,096 127,778 168,511 قروض بنكية 

 54,140 -- 54,140 54,140 ذمم دائنة تجارية 
 167,152 -- 167,152 167,152 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى  

 73,152 43,231 29,921 70,400 مطلوبات عقود اإليجار 

 460,203 378,991 89,327 468,318 

     م )مراجعة( 2021ديسمبر  31
 56,273 -- 56,273 56,273 ذمم دائنة تجارية 

 133,112 -- 133,112 133,112 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى  
 27,199 20,185 7,014 25,513 مطلوبات عقود اإليجار 

 214,898 196,399 20,185 216,584 

 



 

 الشركة المتحدة الدولية للمواصالت  
 )شركة مساهمة سعودية(  

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة  

 م 2022يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

22 

 
 19 -تأثير كوفيد  .16

 
م وانتشر في جميع أنحاء الصين ثم انتشر في العالم  2020"( منذ مطلع سنة  19  -تفشي فيروس كورونا المستجد )"كوفيد  

مسبباً تعطيل األعمال واألنشطة االقتصادية بما في ذلك في المملكة العربية السعودية. صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس 
لوائح وإرشادات صارمة لسكانها وشركاتها. وقد تطلب ذلك من المجموعة    كجائحة، حيث أصدرت الحكومات  19  -كوفيد  

 إعادة تقييم أحكامها والمصادر الرئيسية للتقدير المطبقة. 
 
واتخذت اإلدارة سلسلة من اإلجراءات الوقائية، بما في ذلك اعتماد جميع إرشادات السالمة المعمول بها في وزارة الصحة  

م، قامت اإلدارة  2022يونيو    30المنتهية في    لفترةوعمالئها والمجتمع األوسع أيضا. خالل ا  لضمان صحة وسالمة موظفيها
بتقييم التأثير العام على عمليات المجموعة، ومتطلبات السيولة، وجوانب األعمال، وأعادت النظر في عوامل مثل التأثيرات 

 المستعملة، إلخ.   على سلسلة التوريد، وتأثير الطلب واألسعار المتعلقة بالمركبات
 
يتعين على اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات حول القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات التي ال تظهر بسهولة 
من مصادر أخرى، مع األخذ في االعتبار أوجه عدم التأكد التي تمت مناقشتها. وتستند األحكام والتقديرات واالفتراضات 

رة التاريخية والعوامل األخرى التي تعتبر ذات صلة، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد  المرتبطة بها إلى الخب
، بما في ذلك المتغيرات الجديدة، وقد يستمر تأثيره على  19 -أنها معقولة في ظل الظروف. ويتطور الوضع المحيط بكوفيد  

الم أعمال  بالتأثير على  العالمية  المالي في سنة  الظروف االقتصادية  العمليات والوضع  م. وال يزال  2022جموعة ونتائج 
على أعمال    19  -الوضع غير مؤكد، وبالتالي من الصعب التنبؤ على وجه اليقين بطول الفترة الزمنية التي سيؤثر فيها كوفيد  

 لي.على أعمال المجموعة وعملياتها ووضعها الما  19 -المجموعة والتأثير العام المحتمل لكوفيد 
 
وضعت المجموعة في االعتبار اآلثار المحتملة للتقلبات االقتصادية الحالية في تحديد المبالغ المدرجة للموجودات المالية وغير  
المالية للمجموعة. يعتبر ذلك أفضل تقييم لإلدارة بناًء على المعلومات القابلة للمالحظة.  ومع ذلك، تظل األسواق متقلبة وتبقى  

لة حساسة لتقلبات السوق. بالنظر إلى عدم استقرار بيئة العمل، ستستمر اإلدارة في تقييمها وإجراء المزيد من المبالغ المسج
 التعديالت حسب الطلب لتقييم قدرتها حسب الحاجة. 

 
 التعديالت  .17

 
م،  2021ديسمبر    31قامت المجموعة بتعديل بعض المبالغ واألرصدة في قوائمها المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في  

 من القوائم المالية السنوية الموحدة. 34والتي تم اإلفصاح عن تفاصيلها في اإليضاح رقم 
 

م، قامت اإلدارة بتصـــحيح القيم الدفترية للممتلكات والمعدات )الســـيارات( والمخزون المحتفظ به للبيع 2021خالل ســـنة 
الممتلكات والمعدات )السـيارات( وتكلفة مبيعات السـيارات من خالل إعادة  )السـيارات( ومصـاريف االسـتهالك الناتجة عن  

ــادية  ــأ التعديل نظرا ألن التقديرات المتعلقة باألعمار االقتصـ ــابقة. ونشـ تعديل البنود المتأثرة في القوائم المالية للفترات السـ
ابقة وفقا لمتطلبات اإلنتاجية والقيم المتبقية للمركبات لم يتم إعادة تقييمها بدقة ولم يتم ا نوات الـس تهالك للـس اب تكلفة االـس حتـس

 إطار التقرير المالي المنطبق.



 

 الشركة المتحدة الدولية للمواصالت  
 )شركة مساهمة سعودية(  

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة  

 م 2022يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 
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 العمليات غير المستمرة )يتبع(  .71

   

 
يونيو  30تأثير التعديالت في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 م: 2021
يونيو  30المنتهية في تأثير التعديالت في فترة الستة أشهر 

 م: 2021
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر  

 )غير مراجعة( -الموحدة المختصرة 
حسب المقرر عنه 

 بعد التعديل  التعديالت  سابقا 
حسب المقرر عنه 

 بعد التعديل  التعديالت  سابقا 
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  

       تكلفة اإليرادات
 99,785 (75,994) 175,779 44,624 (41,612) 86,236 استهالك ممتلكات ومعدات  

 116,610 69,941 46,669 53,738 28,705 25,033 تكاليف بيع سيارات 
 165,051 6,053 158,998 91,663 12,907 78,756 مجمل الربح
 121,048 6,053 114,995 70,960 12,907 58,053 الزكاةالربح قبل  
 117,482 6,053 111,429 69,160 12,907 56,253 ربح الفترة

       
 117,482 6,053 111,429 69,160 12,907 56,253 إجمالي الدخل الشامل للفترة 

       
 

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المختصرة: 
حسب المقرر عنه 

 بعد التعديل  التعديالت  سابقا 
    )غير مراجعة( -م 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

    
 1,514,921 240,342 1,274,579 م 2021يناير  1الرصيد كما في  
 1,543,445 246,395 1,297,050 م  2021يونيو  30الرصيد كما في  

 
    النقدية الموحدة المختصرة:قائمة التدفقات 

    م 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

    
    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:

 121,048 6,053 114,995 ربح السنة 
 100,158 (75,994) 176,152 استهالك ممتلكات ومعدات 

 116,314 69,941 46,373 مخزون



 

 الشركة المتحدة الدولية للمواصالت  
 )شركة مساهمة سعودية(  

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة  

 م 2022يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 
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 العمليات غير المستمرة )يتبع(  .71

 
 مليون لاير سعودي من اإليرادات إلى اإليرادات األخرى. 9.2اإلدارة بإعادة تصنيف قامت اإلدارة بإعادة تقييم األرقام المقارنة وبناًء عليه قامت 

 

يونيو  30فترة الثالثة أشهر المنتهية في تأثير التعديالت 
 م: 2021

يونيو  30تأثير التعديالت في فترة الستة أشهر المنتهية في 
 م: 2021

 

 حسب المقرر عنه 
 بعد التعديل  التعديالت  سابقا 

حسب المقرر عنه 
 بعد التعديل  التعديالت  سابقا 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ربحية السهم  
       م )غير مراجعة(2021يونيو  30

 117,482 6,053 111,429 69,160 12,907 56,253 الربح العائد لمالكي األسهم العادية في الشركة األم
       
متوسط عدد األسهم العادية المرجح لربحية السهم 

 األساسية والمخفضة 
71,167 -- 71,167 

71,167 
-- 71,167 

       
 1.65 -- 1.57 0.97 -- 0.79 ربحية السهم

       



 

 الشركة المتحدة الدولية للمواصالت  
 )شركة مساهمة سعودية(  

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة  

 م 2022يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

25 

 
 المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت  .18

 
 المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت الصادرة   (أ

 
 م. 2022يناير   1المطلوب تطبيقها لفترة سنوية تبدأ بعد يسرد هذا الجدول التغييرات األخيرة على المعايير 

 
 

 المعيار /
 التفسير 

 
 

 الوصف

ساري اعتبارا من الفترات 
التي تبدأ من أو بعد  

 التاريخ التالي 
   
معيار المحاسبة الدولي  

37 
 تكلفة تنفيذ عقد  -عقود غير مجدية 

 37)التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  
 م 2022يناير  1

 
 التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقرير المالي   التحسينات السنوية  

2018–2020 
 م 2022يناير  1

 
   
معيار المحاسبة الدولي  

16 
 الممتلكات واآلالت والمعدات: متحصالت من 

االستخدام المحدد )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  
16 ) 

 م 2022يناير  1
 

   
المعيار الدولي للتقرير 

 3المالي 
)التعديالت على المعيار الدولي  إشارة إلى إطار المفاهيم 

 ( 3للتقرير المالي 
 م 2022يناير  1

 
 

 المعايير والتفسيرات والتعديالت التي صدرت ولكن لم تطبق بعد (ب
 

تاريخ إصدار القوائم المالية األولية  فيما يلي المعايير والتفسيرات والتعديالت التي صدرت ولكن لم تطبق حتى 
 المختصرة. تعتزم المجموعة تطبيق هذه المعايير، متى كان ذلك ممكنا، عندما تصبح سارية المفعول. 

 
 

 المعيار /
 التفسير 

 
 

 الوصف

ساري اعتبارا من الفترات 
التي تبدأ من أو بعد  

 التاريخ التالي 
   

المعيار الدولي للتقرير 
 17المالي 

 عقود تأمين
 م 2023يناير  1
 

تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة )التعديالت على   1معيار المحاسبة الدولي 
 ( 1معيار المحاسبة الدولي 

 م 2023يناير  1
 

   
 م 2023يناير  1 تعريف التقديرات المحاسبية    8معيار المحاسبة الدولي 

   
موجودات ضريبة مؤجلة متعلقة بموجودات ومطلوبات ناشئة  12معيار المحاسبة الدولي 

 م 2023يناير  1 من معاملة منفردة 
  1معيار المحاسبة الدولي 

والمعايير الدولية للتقرير 
 2بيان الممارسة   المالي

 
 اإلفصاح عن السياسات المحاسبية

 م 2023يناير  1
   

المعيار الدولي للتقرير 
المحاسبة ومعيار  10المالي 
 28الدولي  

بيع أو المساهمة بالموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة  
أو المشروع المشترك )التعديالت على المعيار الدولي للتقرير 

 ( 28ومعيار المحاسبة الدولي  10المالي 

متاح للتطبيق االختياري / 
تاريخ السريان مؤجل إلى  

 أجل غير مسمى
 

اعتبارا من  المعايير   والتعديالت  األولية 2022يناير    1التفسيرات  المالية  القوائم  على  تأثير جوهري  أي  لها  ليس  م 
الموحدة المختصرة للمجموعة، أما بالنسبة للمعايير والتفسيرات والتعديالت األخرى المذكورة أعاله، تقوم المجموعة 

 ولية الموحدة للمجموعة عند التطبيق. حاليا بتقييم اآلثار المترتبة على القوائم المالية األ



 

 الشركة المتحدة الدولية للمواصالت  
 )شركة مساهمة سعودية(  

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة  

 م 2022يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

26 

 
 األحداث الالحقة .19

 
( من  %70الحقا لنهاية الفترة، وقعت إحدى الشركات التابعة للمجموعة )رحال( مذكرة تفاهم بشأن االستحواذ المحتمل على )

السعودية، اإلمارات العربية المتحدة ودولة  أسهم شركة ما وراء البحار للتنمية القابضة في شركاتها التابعة في المملكة العربية  
الكويت بشرط القيام بأعمال العناية الواجبة بجميع جوانبها والتفاوض على االتفاقيات النهائية والحصول على موافقة الجهات  

 الرقابية. 
 

 ، م2022يوليو  28عالوة على ذلك، وافق مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 
 
لاير سعودي للسهم الواحد( للسنة المنتهية  0.5مليون لاير سعودي )بواقع  35.58بمبلغ أولية على توزيع أرباح نقدية  -

 .م2022ديسمبر  31في 
 

 صدر قرار بتوصية الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على شراء أسهمها بغرض االحتفاظ بها كأسهم خزينة. -
 

 ولية الموحدة المختصرة اعتماد القوائم المالية األ .20
 

  يوليو 28تمت الموافقة على هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة غير المراجعة من قبل مجلس اإلدارة في  
   هـ.  1443ذو الحجة   29م، الموافق 2022

 


